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Köszöntõk
Mozgalmas félévet zárunk, a határontúli magyar népcsoportok közül a moldvai csángók az egyik
leggyakrabban tárgyalt témává vált mind az anyaországi nemzetpolitikában, mind a sajtóban. Történelmi
pillanatokat élhetünk meg: elõször járt Moldvában magyar közjogi méltóság (IV. Béla óta) Szili Katalin házelnök
személyében, nemsokára pedig Budapesten kerül sor az elsõ magyar-román püspöki találkozóra, amelynek
köszönhetõen a magyar nyelvû mise álma is valósággá válhat talán.
Mindeközben 1500 csángómagyar kisdiák tanulja szorgalmasan anyanyelvét immár 19 településen, az Önök
támogatásának köszönhetõen. A moldvai magyar oktatási programban együttmûködõ három civil szervezet
munkája összesen több ezer keresztszülõt, csángómagyar gyermeket, tanárt és önkéntest köt össze. Sok szív,
megannyi színes egyéniség és élettörténet. A célunk közös: lehetõséget biztosítani egy egész generációnak
anyanyelve megõrzésére, (újra)tanulására, Csángóföld értékeinek megmentésére.
Szeretettel, Hegedûs Dóra KEMCSE elnök, szerkesztõ
www.csango.ro
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Tisztelt Keresztszülõk!
Egy újabb tanév zárul 2008 augusztusában. Már negyedik éve, hogy az Önök segítségével tanítunk és
tanulunk, már negyedik éve fonódnak az ismeretségek keresztszülõk és gyerekek, kárpát-medencei és
moldvai magyarok közt. Ebben a tanévben is elmondhatjuk azt, hogy az Önök anyagi támogatása nélkül nem
tudtuk volna ennyi településen, ekkora létszámban tanítani a gyerekeket. A 2007/2008-as tanévben 57 millió
900 ezer Ft jutott el Önöktõl a Szövetséghez az A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítványon keresztül, aminek
segítségével több mint 1500 moldvai kisdiákot (3-tól 14-16 éves korig) tanítottunk 19 bákó megyei
településen, illetve 59 Székelyföldön továbbtanuló diák (14-20 évesek) számára biztosítottunk teljes ellátást
egész tanévben.
Tovább folytattuk a közösségi házak vásárlására, építésére irányuló munkát is, hiszen meggyõzõdésünk, hogy
mindaddig, amíg a román intézmények egyáltalán nem vagy csak kényszerbõl fogadnak bennünket - a magyar
kultúrának, betûvetésnek, táncnak, éneknek fészket kell raknunk, meg kell teremtenünk a tanáraink
eredményes munkájához a körülményeket is. A már meglévõ frumószai, pusztinai, csíki, lábniki közösségi
házak mellé Magyarfaluban vásároltunk és újítottunk fel egy szép hagyományos házat, amely mellé a
jövõben egy új intézmény is épül majd, Külsõrekecsinben a már korábban megvásárolt telken elkezdõdött az
építkezés, illetve Diószegen is megvásároltunk és részben felújítottunk egy közösségi házat. Azokon a
településeken, ahol ilyen "Magyar Házakat" hoztunk létre érezhetõen javult a magyar nyelv megmaradásának
esélye, ezért ezt a programot tovább kell folytatnunk a következõ években.
Nem dõlhetünk hátra a jövõben se, hiszen a meglévõ 19 település mellett, ahol már elkezdõdött a tanítás
további 25-30 olyan település van, ahol még a gyerekek is értik, beszélik valamilyen szinten a magyar
nyelvet, sõt a már létezõ oktatási helyszíneinken is sok csángó gyerek van még aki nem jár magyarórára
(összesen kb. 9000 csángó diákból csak 1570-et értünk el eddig).
Kapunk kritikát arra vonatkozóan is, hogy diákjaink nem fejlõdnek a magyar nyelv elsajátításában, helyes
beszédben, írásban elég gyorsan, illetve nem tudnak elég sok magyar versikét, mondókát, nem ismerik néha
saját történelmüket sem, sõt néha nem is értenek magyarul. Mindenképpen látnunk kell azt, hogy egy alig 40 fõs
tanári csapat dolgozik egy nagy területen (150-200 km-es körzetben) a román hatóságok nem éppen
segítõkész hozzáállása mellett. Tudnunk kell azt is, hogy ezek a gyerekek sajnos román tannyelvû állami
iskolákba járnak (15 településen sikerült „belopnunk” az órarendbe a magyar nyelv oktatását heti 3 órában).
Sajnos a római katolikus egyház helyi püspöksége, néha papjai is vehemensen ellenzik tevékenységünket,
szorgalmazzák a csángók mihamarabbi nyelvi és kulturális asszimilációját. Azt tudjuk ígérni, hogy minden
emberi, szakmai erõforrásainkból telhetõt meg fogunk tenni ezután is annak érdekében, hogy minél több
gyerek, minél több településen és minél jobban beszéljen, írjon, olvasson magyarul, ismerje és szeresse õsei
kultúráját, szülõföldjét.
Kérjük, ha tehetik az anyagi támogatáson túl a személyes kapcsolattartással, minél közelebbi ismeretség
kötésével segítség Szövetségünk és a tanárok munkáját, keresztgyerekük fejlõdését. Az elmúlt években bátran mondhatom -, hogy a több mint 1000 keresztszülõ "nevelõi" hozzájárulása talán az anyagi támogatásnál
is többet jelentett.
Az évi tanítatási hozzájárulásukat szívbõl köszönjük. Ezt a támogatást továbbra is csak közvetve (a tanítás
költségeinek fedezése által) kapja meg kis pártfogoltjuk, Szövetségünk nem adja tovább a gyerekeknek vagy
szüleiknek a befizetett tanítatási összegeket. Tanárkollegáim kérésére itt említem meg azt is, hogy az Önök által
egyenesen a gyerekekhez vagy családjukhoz eljuttatott, sokszor jelentõs értékû adományokkal is óvatosan kell
bánni, hiszen sokat árthatunk azzal, ha a gyerekeket rászoktatjuk, hogy bármit megkaphatnak. Minden
adománynak legyen oka és célja, értelme, semmi se legyen "ingyen", a gyerekek szokják meg, hogy nekik is
valamivel hozzá kell járulni ahhoz, hogy saját életük jobb legyen. (Halászni tanítsunk, és ne halat adjunk!).
Nemsokára kezdõdik az új tanév. Reméljük, hogy felfrissült erõvel, még nagyobb lendülettel kezdünk a
munkához. Terveink szerint a most következõ tanévben is néhány helyszínnel bõvítenénk oktatási
programunkat, illetve befejeznénk a külsõrekecsini Gyerekek Házát is. Kérjük, ebben legyenek segítõtársaink,
partnereink. Tegyük lehetõvé közösen minden magyarul tudó moldvai gyereknek, hogy szervezett keretek közt
is tanulhassa õsei nyelvét!
Tisztelettel, Hegyeli Attila, MCSMSZ oktatási felelõs
www.csango.ro
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Hírek
Házelnökök tanácskozása Moldvában
A moldvai Bákóban tanácskozott április 11-én Szili Katalin, a Magyar
Országgyûlés elnöke, a kíséretében utazó magyarországi parlamenti küldöttség
és Bogdan Olteanu, a Román Képviselõház elnöke. A megbeszélésen terítékre
kerültek a moldvai magyarság jelentõs problémái: a csángó falvakban
nehézségekbe ütközõ anyanyelvi oktatás és a magyar misék hiánya. A
magyarországi küldöttség az MCSMSZ, az AMMOA és a KEMCSE meghívására
látogatott Csángóföldre. Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés elnöke és a
kíséretében utazó parlamenti küldöttség tagjai romániai látogatásuk során több
moldvai csángó falvat látogattak meg.
A csángó ügy nagyobb támogatására ösztönzi a kormányt a KMKF
A Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fórumának (KMKF) Oktatási Albizottsága elõtt ismertette a csángóföldi
anyanyelvi magyaroktatás helyzetét április 23-án, Budapesten Hegyeli Attila, az MCSMSZ oktatási vezetõje. Az
Albizottság tájékozódott a csángóföldi magyar nyelvoktatás, illetve magyar kulturális élet magyar állami támogatásának
helyi felhasználásáról. Az Albizottság -állásfoglalása szerint- elvárja a Kormánytól, hogy növelje a csángó oktatási
program támogatását oly módon, hogy minden magyarul értõ csángó gyermeknek lehetõsége legyen magyar
anyanyelvi oktatásban való részvételre, illetve segítse elõ a csángóföldi oktatási helyszíneken magyar ház, Bákóban
egy magyar kulturális és oktatási intézet, illetve szórványkollégiumok létrehozását. Az Albizottság felkéri a Kormányt,
hogy az MCSMSZ-szel, az RMDSZ-szel és az Albizottsággal együttmûködve dolgozza ki a csángóföldi magyarok
nemzetpolitikába történõ bekapcsolásának átfogó programját.
Felavatták a magyarfalusi Gyermekek Házát
Gyermekházat avattak az egyik legkeletibbnek számító moldvai
magyarok lakta településen, Magyarfaluban. Az ünnepség a
templomban bemutatott magyar nyelvû szentmisével kezdõdött. Az
ingatlant az MCSMSZ a Magyar Külügyminisztérium, a Rotary Klub
magyar és osztrák tagjai, illetve több támogató segítségével
vásárolta meg és újította fel. A megnyitón részt vett Gilyán György,
külügyi államtitkár, Terényi János bukaresti nagykövet és Szikora
János, az APEH elnöke (aki harminc nagyteljesítményû
számítógéppel ajándékozta meg a moldvai magyar közösségeket.)

Szociális tevékenységünk
A falvak jelentõs hányadában nem mûködik az alapellátási rendszer, nincs háziorvos vagy csak hetente egyszer jön ki, ezért
ha baj van, be kell utazni a városba. Két módszerrel tudunk segíteni a bajba jutott embereknek:
Az egyedi kérések megoldása: segítünk gyógyszer, szemüveg, orthopédiai eszközök, stb. beszerzésében. Sok gyermeknek
vagy felnõttnek, akiket nem tudnak Bákóban ellátni, segítünk eljutni Csíkszeredába, Marosvásárhelyre, Kolozsvárra,
Bukarestbe, vagy Magyarországra.
Prevenció: Nagy hangsúlyt fektetünk a problémák megelõzésére, szûrõvizsgálatokra, felvilágosításra:
szûrõprogramok: vércukor, vérnyomás, koleszterin, súly, stb.
fogmosás fontossága, fogmosás technikája
ortopéd szûrés
gyermekek általános orvosi szûrése
rákszûrés
segédeszközök mozgássérült embereknek
gyógyszerek
Programjainkat sokszor magyarországi és erdélyi orvosok, szervezetek támogatják: ezúton is köszönjük segítségüket!
Solomon Mária MCSMSZ szociális felelõs
www.csango.ro
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Csángó Kultúráért díjat kapott Nyisztor Ilona
Az augusztus 20-i ünnepségek keretében Életfa díjban részesült Nyisztor Ilona
csángómagyar népdalénekes és -gyûjtõ, aki a Csángó Kultúráért díjat vehette át
a csángók ügyében kifejtett tevékenységéért. Nyisztor Ilona az MCSMSZ
pusztinai és frumószai tanáraként évek óta tanítja az általa gyûjtött népdalokat a
gyerekeknek. Kívánunk neki jó egészséget további munkásságához! Isten
éltesse!

Szeret menti népdalok
Válogatás a IV. Szeret menti
Népdalvetélkedõ anyagából
Megjelent a közelmúltban Moldvai Csángómagyarok Szövetsége kiadásában
a IV. Szeret menti népdalvetélkedõ anyagából válogatott cd, amely 28 éneket,
népdalt tartalmaz. A dalokat a moldvai oktatási programban résztvevõ
gyerekek adják elõ. A felvételt Tündik Tamás készítette, a verseny
megrendezését és a cd megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A
cd megrendelhetõ a kontakt@csango.ro címen.

Moldvában tanító tanárok magyarországi tanulmányútja
Keresztszülõi értekezlet
2008. február 2-9.

Nagyon örültünk, hogy az MCSMSZ szinte az egész oktatói
gárdája eljött Magyarországra. Gazdag szakmai és
szabadidõs programmal vártuk õket.
A Csángó Bálon találkoztunk elõször, melynek fõvédnöke,
Sólyom László köztársasági elnök, beszédében kiállt a
csángók magyar oktatása és a magyar nyelvû istentisztelete
mellett. A vasárnapi misére a Jáki kápolnában került sor.
Nagyon érdekes elõadást tartott Molnár V. József és Platthy
István a gyermekrajzok lélektani elemzésérõl. Ezután a
Planetárium, a Csodák Palotája következett, majd
meglátogatták a Képzõmûvészeti Egyetemet és a Magyar Televízió egyik stúdióját.
A gödöllõi Damjanich Általános Iskolában megismerkedtek a különbözõ felzárkóztató és egyénre szabott
nevelési programokkal. Nagy sikere volt a dráma pedagógiai, kézmûves és néptánc óráknak. A nap méltó
befejezése volt a királyi kastély megtekintése.
Szombaton került sor a „szülõi értekezletre”, ahol az egyes falvak tanáraival találkozhattak a keresztszülõk, így
elsõ kézbõl tájékozódhattak az oktatás helyzetérõl keresztgyermekük magyar nyelvi elõmenetelérõl, szociális
helyzetérõl. Közel 400 keresztszülõ és érdeklõdõ jött el a
Lónyai Gimnáziumba, és rengeteg ajándékot hoztak
magukkal, amelyet a hazafelé induló pedagógus-csapat
juttatott el a gyerekek számára. Búcsúzásul a gödöllõi Bojtár
csárdában láttuk vendégül a tanárokat. Reméljük, sikerült
pedagógiai továbbképzést, testi-lelki feltöltõdést biztosítani
számukra és jövõre ismét ellátogatnak hozzánk.
Büttner Sarolta KEMCSE alelnök, programfelelõs
www.csango.ro
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Tanárok továbbképzése Gödöllõn
A gödöllõi Damjanich Általános Iskola meghívásának köszönhetõen
tavasszal szakmai-módszertani képzésben részesültek a
Moldvában tanító tanárok. Heti 5-7 fõs csoportokban, összesen 118
tanórát látogattak, otthonuk az iskola könyvtára volt. Legkedveltebb
órák: a kézmûves, néptánc, egyéni fejlesztõ, drámapedagógiai,
valamint a magyar nyelv. A tanárok nemcsak megfigyelõi, de aktív
résztvevõi is voltak ezeknek a foglalkozásoknak. Szabadidejükben
megismerték Gödöllõ nevezetességeit. Az egész hetes zsúfolt
szakmai program lezárásaként a Kiskastély étteremben kellemes
vacsora keretében összegeztük mindig az adott hét tapasztalatait.
Szûcs Józsefné igazgató és Büttner Sarolta KEMCSE alelnök, programfelelõs
Már évek óta problémát jelentett oktatási programunkban az, hogy
Moldvában nincsenek meg a feltételei a tanárok szakmai
(tovább)képzésének, gyakran a világtól elzártnak érezzük
magunkat nem csak emberileg, hanem szakmailag is. Ezen a
gondunkon segített a gödöllõi Damjanich Általános Iskola, amely
több héten át kisebb tanári csoportokat fogadva biztosította
számunkra a szakmai „felfrissülés” lehetõségét. Nagyon szépen
köszönjük a lehetõséget, jól éreztük magunkat!
A tanári kar nevében, Hegyeli Attila MCSMSZ oktatási felelõs

Táboroztatás
Június 15-én Csángóföldön is véget ért a tanév, de ez egyben a nyári táborozások kezdetét is jelentette a gyermekek nagy
örömére. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani a lelkes keresztszülõknek, civil szervezeteknek és minden szervezõnek,
akik lehetõvé tették, hogy a csángó gyerekeknek felejthetetlen nyári élményekben legyen részük.
A nyár során 35 táborban közel 700 gyereknek nyílt lehetõsége térítésmentesen üdülni, „világot látni” Magyarországon,
Romániában és néhányuknak Ausztriában is. Sokféle helyszínen, változatos
programokkal várták a diákjainkat, akik kézmûves, mûvészeti, anyanyelvi és
sport táborokban találhatták meg a számukra legkedvesebb elfoglaltságot.
A táborok szervezését a falvakban tanító pedagógusok vállalták magukra,
akik együttmûködtek a falugazdákkal, keresztszülõkkel, magyarországi és
romániai szervezetekkel, intézményekkel. A szervezõi munka során
lehetõség nyílt új, jövõbe mutató kapcsolatok kialakítására. A Szövetség
közösségi házaiban is felpezsdült a nyári élet, a lábnyiki Gyermekek Háza
három alkalommal is szolgált táborok helyszínéül. A csík falusi közösségi ház
folyamatosan lelkes önkéntesek befogadó helye volt, akik naponta
odavonzották a falu gyerekseregét, ugyanakkor munkájukkal szebbé, jobbá
varázsolták magát a házat is.
2008 nyarán a következõ táborokban vettünk részt:
- Homoródfürdõ „Hegyen innen, hegyen túl”, csángó és székely gyerekek tábora, 30 gyerek (Lészped, Somoska)
- Csobánka „Szövetség az életért”, 61 gyerek (Klézse, Külsõrekecsin, Somoska, Buda, Csík falu, Magyarfalu, Lujzikalagor)
- Csíkcsicsó anyanyelvi tábor, 6 gyerek (Somoska)
- Budapest, XVI. Ker. Kovász Egyesület, 38 gyerek (Somoska, Frumósza, Bákó, Pusztina)
- Szatmárnémeti, 49 gyerek (Nagypatak, Pokolpatak, Buda, Klézse, Somoska)
- Lábnyik „Egy hazában, egy házban II.”, csángó és székely gyerekek tábora, 26 gyerek (Gajdár)
- Balatonszepezd, 16 gyerek (Gajdár)
- Székelymuzsna anyanyelvi tábor, 11 gyerek (Diószeg, Csík falu)
- Pécs Világ Világossága Alapítvány, 16 gyerek (Kostelek)
www.csango.ro
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- Kárpátalja Máltai Szeretetszolgálat, 8 gyerek (Kostelek)
- Jászberény Csángó Fesztivál, 8+5 gyerek (Kostelek, Pusztina)
- Eger, 20 gyerek (Magyarfalu)
- Balatonakali Értékmegõrzõk Szentimrevárosi Egyesülete, 73 gyerek
(Magyarfalu)
- Balatonboglár Pécsi Blanka anyanyelvi tábor, 10 gyerek (Lészped)
- Gödöllõ és Váchartyán, 24 gyerek (Lészped)
- Nagykörû, 20 gyerek (Buda, Külsõrekecsin, Pusztina)
- Nyirád Összefogás Nyirádért Egyesület, 19 gyerek (Buda, Kostelek,
Külsõrekecsin)
- Gyergyószárhegy Borsos Miklós Alkotótábor, 2 gyerek (Pokolpatak)
- Pálköve, 19 gyerek (Lábnyik)
- Sarud, 21 gyerek (Csík falu)
- Budapest, 12+6 gyerek (Csík falu)
- Békésszentandrás, 11 gyerek (Csík falu)
- Gödöllõ „Fa ága rügyével”, 8 gyerek
- Komjáti, Miskolc, 15 gyerek (továbbtanulók)
- Innsbruck, 13 gyerek (érettségizõk)
- Lábnyik, 30 gyerek (továbbtanulók)
- Mezõbánd, 15 gyerek (Diószén)
- Nyíregyháza, 25 gyerek (Diószén)
- Balatonföldvár, 20 gyerek (Diószén)
- Kecskemét Csiperó fesztivál, 21 gyerek (Pusztina, Frumósza)
- Keszthely, 45 gyerek (Pusztina, Frumósza)
- Lajosmizse - zenetábor, 2 gyerek (Pusztina)
- Gyimesi Tánctábor, 2 gyerek (Pusztina)
- Tata mûvészeti tábor, 3 gyerek (Pusztina)

Köszönjük az Önök önzetlen segítségét, és bízunk a jövõbeni együttmûködésben!

Falugazdák által szervezett nyári táborok
Ezen a nyáron több falugazda is szervezett a keresztszülõi csoportok támogatásával moldvai csángó gyermekek részére
magyarországi nyaralást.
- Június 15-25. között Világ Világossága Alapitvány szervezésében 16 kosteleki általános iskolás gyermek ismerkedett a
baranyai megyeszékhellyel, Harkánnyal, a Balatonnal, és emlékezetes eseményeken vehettek részt.
- Június 23. és július 2. között 22 gyermek és 3 felnõtt érkezett Lészpedrõl a gödöllõi-vácrátóti táborba. Gödöllõi
családoknál helyeztük õket el. Eljutottak Balatonlellére, a Gödöllõi önkormányzat üdülõjébe, szponzorok segítségével a
budapesti Állatkertbe és Vidámparkba. Fa ága rügyével mesemondó és énekversenyen az 1. és 2. helyezést is „elvitték”,
majd a Magyar Polgármesterek VII. Világtalálkozóján léptek fel: énekeltek, és mesét mondtak nagy sikerrel. Ezt
követõen Vácrátóton és Váchartyánban nyaraltak Bakszáné Békési Zsuzsa szervezésében.
- Július 7-én 12 frumószai alsós diák, és 17, Csíkszeredán magyarul tanuló középiskolás érkezett Miskolcra. Két
élménydús nap után a kicsik a dunántúli Nyírádra utaztak, ahol a helyi
iskolásokkal egyhetes változatos programon vettek részt. Eközben a
középiskolások Komjátiban, egy drámatáborban, színdarabtanulás
folyamán csiszolgathatták magyar nyelvtudásukat.
- Július 22-28. között Klézse, Somoska, Külsõrekecsin falvaiban élõ,
összesen 35 iskolás utazott keresztszüleihez Mezõkövesdre és
Budapestre. Minden keresztszülõ maga szervezett gazdag
programot keresztgyermekének. A gyerekek többsége még nem volt
hazánkban, s most szüleiktõl távol nyaraltak, kirándultak, strandoltak.
Voltak, akik vidéken töltötték az egy hetet, a többség Budapesten volt.
Eljutottak a cirkuszba, a Planetáriumba, a Tropicariumba,
múzeumokba, moziba, többen voltak a Balatonon, és volt, aki Pannonhalmát is meglátogatta. Sok-sok élménnyel
gazdagodva szálltak fel a buszra, s nem volt vége az élménybeszámolóknak. Biztos vagyok benne, hogy mi
keresztszülõk nem csak adtunk, hanem kaptunk is, s ha jövõ nyáron újra találkozunk, már ismerõsként, családtagként
szorítjuk magunkhoz keresztgyermekeinket.
www.csango.ro
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Faluklub hírek
A gyermekek minden nyaralás alkalmával nagyon jól érezték magukat, rengeteg új élménnyel és ajándékkal lettek
gazdagabbak és gyakorolhatták anyanyelvüket. A keresztszülõknek lehetõségük nyílt a gyermekekkel való találkozásra.
A szállásadó, és programokban résztvevõ, nem keresztszülõ személyek megismerkedhettek a keresztszülõi
mozgalommal. A nyaraltatást még hatékonyabbá lehetne tenni, ha több falu összehangolná az utazást, csökkentve az
útiköltséget. A szervezéssel kapcsolatos tapasztalatokat a falugazdák szívesen megosztják az érdeklõdõkkel.
dr. Feczkó Gábor frumószai falugazda és Erdélyi Józsefné szervezõ keresztszülõ
A Lészpedi Faluklub az idén is szép eredményeket ért el. További számítástechnikai eszközökkel bõvült a lészpedi
oktatási kabinet. Új tan- és szépirodalmi könyvekkel, térképpel is segítettük az oktatást. További nagy feladat a csángó
népviseleti ruhák varrásához, felújításához szükséges anyagi segítség elõteremtése. Az eddigi eredmény egy jó
minõségû varrógép átadása ehhez a munkához. Szükséges lenne még a szélessávú internet megvalósítása, melynek
azonban még komoly mûszaki és anyagi vonzatai vannak.
Gyöngyössy Lajos lészpedi falugazda
Az idei évünket Klézsét illetõen a táborszervezés jellemezte. Emellett anyagilag hozzá tudtunk járulni a budai gyermekek
kézmûves foglalkozásaihoz Tóthné F. Ágnes keresztszülõ jóvoltából, illetve támogattunk egy nehéz körülmények között
élõ családot, Fodor Istvánné segítségével.
Erõs Ildikó klézsei falugazda
A nyári tábor szervezése volt az idei év legnagyobb eredménye. Emellett a külsõrekecsini tanévzáró emlékezetesebbé
tételéhez mezõkövesdi keresztszülõk könyvadománnyal járultak hozzá. A tanévzáró ünnepségen a gyerekek verseiket
magyarul is elmondhatták. Köszönet a tanároknak.
Lázárné Sereg Borbála, KEMCSE alelnök, külsõrekecsini falugazda

Faluklub felelõsök, elérhetõségeik
Kapcsolattartó
személy

E-mail

Tel. szám

rozsaneve@t-email.hu

30/382-3563

Herpai Alinka

herpai.alinka@gmail.com

20/327-4947

Diószén

Király Lajos

sztirol@t-online.hu

20/981-2841

Frumósza

Dr. Feczkó Gábor

dr.feczko.gabor@mvhr.t-online.hu

rendelõ:46/364-035 otthon: 46/422-130

Gajdár

Biri Elvira

elvira.biri@gmail.com

20/569-5429

Klézse

Erõs Ildikó

eros.ildiko@freemail.hu

30/475-5338

torvai.laszlo@freemail.hu

30/523-7467

halaszkati@invitel.hu

20/453-0759

borika550328@freemail.hu

30/4566-304

Település

Dr. Lukácsi Margit
Csík

Torvaji László
Kostelek

Erdélyiné Józsefné

Külsõrekecsin

Lázár Mihályné Borika

Lábnyik

Böröcz Gergely

gborocz@filtermax.hu

20/315-7528

Lészped

Gyöngyössy Lajos

gy56lajos@t-online.hu

20/804-3508

Lujzikalagor

Lajos Veronika

lajosvera@yahoo.co.uk

20/342-7236

Magyarfalu

Balázs Tivadar

TBalazs@epicor.com

20/3279-672, 452-7505

Pusztina

Muhy András

muhy.andras@pr.hu

20/351-6724

www.csango.ro
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Klubdélutánok
2006 decembere óta havi rendszerességgel szervezünk klubdélutánokat a keresztszülõk
és érdeklõdõk számára, minden hónap 2. szombatján. Találkozhattunk, és meg is
oszthattuk egymással a jó híreket. Hallgathattunk hiteles és tanult embereket, akik
gyarapították ismereteinket a moldvai magyar testvéreink életével, kultúrájával
kapcsolatban. Egy éve minden klubot megtisztel egy-egy neves elõadó, aki néprajzi,
irodalmi vagy éppen hitéleti szempontból segít minket közelebbrõl is megismerni a moldvai
csángók életét, történelmét, szokásait. Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajztudós az
archaikus imádságokról, Jáki Sándor Teodóz OSB atya 88 moldvai útja papi szolgálatában
és népzenei gyûjtései során szerzett tapasztalatairól, Pávai István népzenekutató a
moldvai népzenérõl, Halász Péter a moldvai magyarok életformájáról, Iancu Laura
moldvai költõ pedig életútjáról és költeményeinek világáról tartott igen élvezetes elõadást.
A 2008/II. félévi klubdélutánok: 14-16h között
szeptember 13.
október 11.
november 8. (15.30h-ig! 16h-tól Közgyûlés)
december 13. (karácsonyi csomagok leadása)
Helyszín: Háló Központ
(V. ker. Ferenciek tere 7-8. „Kárpátia Udvar”, III. lph. II. em./9.)

A Vallási és Szociális csoport elsõ évi tevékenysége
Belsõ indíttatásból alakult meg a Vallási és Szociális Csoport egy évvel ezelõtt. A keresztszülõi program részeként
többféle módon adott lehetõséget a sokféle felfogású, de a legfontosabb dolgokban egyetértõ jó szándékú embereknek
a segítség-nyújtásra a mélyen hívõ katolikus moldvai csángómagyar testvéreink érdekében. Az idei tevékenységeink
közül kiemelkedik a moldvai Szeretet-híd Missziónk. Ennek indítéka -a gyerekek és a családok szociális problémái
mellett- a régóta áhított anyanyelvi vallásgyakorlási igénye volt. Ehhez viszont egy nagy hiányosságot kell pótolni
elsõsorban a gyerekeknél: a liturgikus szavak, kifejezések magyar nyelvû ismeretét. Kísérletképpen 4 tagunk két hetes
missziós utat szervezett. Pusztinán és Lészpeden 1-1 héten át folyt a gyerekek oktatása a délutáni fakultatív magyar
oktatás keretében. A missziónk sikeres volt, a gyerekek nagy érdeklõdéssel vettek részt elõadásainkon. Tapasztaltuk az
esti összejöveteleken, hogy az idõsebb korosztály is igényt tart egyfajta közösségépítésre, és a magyarnyelvû felnõtt
továbbképzésre is. A Szeretet-híd nyitás volt a plébánosokkal való kapcsolatfelvételre is, egymás megismerésére,
megértésére. A párbeszéd minden esetben pozitív volt. Munkánknak komoly alapot adott lelki vezetõnk, Tampu Ababei
József atya az iránymutatásaival. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki önzetlen szeretetbõl anyagilag is támogatta
munkánkat. További misziós munkánk függ az anyagi támogatásoktól, és nem utolsó sorban a szeptemberi budapesti
magyar-román püspöki találkozó eredményétõl. Ugyancsak köszönet azoknak a keresztszülõknek és támogatóknak,
akik varrógépeket, rózsafüzéreket, ruhanemûket, háztartási eszközöket küldtek és szállítottak ki a moldvai családoknak.
Az aktív tagok katolikusok, de pártoló tagként vannak evangélikus, református, unitárius és ateista tagjaink is, akik vagy
imával, vagy könyvgyûjtéssel, vagy más módon segítik a munkánkat. Hiszünk a szeretet, az egység, az ima és a
viszonzást nem váró jócselekedetek erejében.
Albertné Révay Rita, vallási és szociális felelõs és Gyöngyössy Lajos KEMCSE alelnök
Pusztinai visszhang
2008 márciusában fogadhattuk a missziós szándékkal érkezett keresztszülõket Pusztinában és Lészpeden:
Gyöngyössy Lajos alelnököt, Gergelyné Kovács Máriát, Fehér Ernõnét és László Katalint, akik a hitélet alapfogalmairól
beszéltek nekünk. Tanítottak felnõtteket és gyerekeket. Megerõsítették bennünk az anyanyelven történõ
vallásgyakorlás (a közös imádság és a közös éneklés) szükségességét. Nekünk moldvai csángó-magyaroknak a hitélet,
a vallás ápolása az anyanyelvünkön fontosabb, vagy legalábbis éppen olyan fontos, mint a világi kultúránk értékeinek a
megõrzése. Reméljük, hogy Isten segítségével, közös munkával és összefogással megoldásra találunk ezen értékeink
ápolásában, megmentésében és az újratanulásában. Isten fizesse meg, hogy itt voltatok! Visszavárunk benneteket!
Nyisztor Tinka, az MCSMSZ vallási felelõse
www.csango.ro
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Egyházi hírek
Vatikáni lépések a csángók anyanyelvi miséjéért
Göncz Kinga magyar külügyminiszter június 23-án, a Vatikánban találkozott Dominique Mambertivel valamint Tarcisio
Bertone bíboros államtitkárral, ahol felvetette a határon túli magyar közösségek, különösen a csángók segítésének kérdését.
A vatikáni diplomácia vezetõinek ismert volt a probléma, és megerõsítették, hogy már tettek "aktív lépéseket", elsõsorban a
magyar nyelvû misézés biztosítása érdekében.

Román-magyar püspöki találkozó
Õsszel Budapesten találkoznak a magyar és a román püspökök, errõl a két püspöki
konferencia állapodott meg. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia történelminek nevezte
az eseményt, utalva arra, hogy a két testület még soha nem találkozott egymással.
Mint mondta, a találkozón elõreláthatóan foglalkoznak többi között a Romániában élõ
csángók magyar nyelvû lelkipásztori gondozásával.

A román püspöki kar belátta, hogy a csángók kérése jogos
„A lelkipásztori munka nyelve az adott ország, jelen esetben Románia püspökeinek a hatásköre. A helyi püspökök
kötelessége és felelõssége a hívekrõl legjobb tudásuk szerint gondoskodni. A csángók anyanyelvi pasztorizációjában a
román-magyar püspöki találkozó elõrelépés lesz, ám a Vatikán bevonása nélkül. A román püspöki kar belátta, hogy a csángók
kérése jogos, és amennyiben a magyar nyelvû misézés megvalósul, az pozitív hatással lesz a két Püspöki Konferencia
kapcsolatára is.”
Szerdahelyi Csongor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárság vezetõje

Csoportos utak
Az idén két csoportos utat szerveztünk a Legendák Világa Utazási
Irodával. Az elsõ út csúcspontja a magyarfalusi Gyerekek Házának
átadási ünnepsége volt, melyre a busszal érkeztünk. Részt vettünk a
magyar nyelvû szentmisén és a magyarul éneklõ templomkórussal a
meghatottságtól könnyes szemmel - együtt énekeltünk. A második
utunkon kiemelkedõ esemény a pusztinai látogatásunk volt, ahol
Nyisztor Tinka vendéglátását és a helyi eseményekrõl való
beszámolóját élvezhettük. Természetesen meglátogattuk a pusztinai
Magyar Házat és a magyar miséirõl híres pusztinai templomot. Mindkét
úton eljuttatunk minden keresztszülõt a keresztgyerekéhez a tanárok
és egy lészpedi szülõ, Genike segítségével. A családoknál pedig
mindenki szívélyes vendéglátásban részesült és szép emlékekkel
jöttünk haza.
Gyöngyössy Lajos KEMCSE alelnök

„Határok Nélkül”
A moldvai csángó- és az erdélyi szórványmagyarság oktatási
programjainak segítésére rendeztünk június 2-án teltházas
jótékonysági estet Székesfehérváron. Az est fõvédnöke Sólyom László
köztársasági elnök volt, a moldvai, gyimesi és magyarországi
zenészeket felvonultató forgatókönyvet pedig Sebestyén Márta
állította össze. Az est hozományaként a közel 3 millió forintos tiszta
bevételnél is többet jelenthet a támogatott szervezetek, köztük az
MCSMSZ számára a médiatámogatók által nyújtott széles
nyilvánosság.
Posch Dániel fõszervezõ
Lénia2 Reklám- és Médiaügynökség Kft.- www.lenia2.hu
www.csango.ro
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Falusi turizmus
Örvendetesen megnõtt a Csángóföld iránt érdeklõdõk száma, akik
személyes élményeken keresztül szeretnék megismerni ezt a
csodálatos vidéket. Néhány faluban nagyon jó példát láthattunk a nyár
folyamán arra, hogyan lehet a falusiak bevonásával végezni a
vendégfogadást. Pünkösdtõl augusztusig több százan jártak ezen a
vidéken ebben a formában. Kostelekben 150-en fordultak meg, a
jövõben több csoport is jelezte érkezési szándékát. Lészpeden 8 család
kapcsolódott be a vendégfogadásba, akik közel 300 magyarországi és
székelyföldi kirándulónak teremtettek alkalmat Lészped és
környékének megismerésére. Magyarfalu az elmúlt évhez hasonlóan
idén is fogadott nagyobb létszámú csoportokat. A vendégek többsége
2-3 éjszakát töltött el Csángóföldön, pozitív tapasztalataik, élményeik
azt súgják, többségük még visszatér. Szeretettel várjuk Önöket!

Meghívó a KEMCSE 2008 évi közgyûlésére
Tisztelt Egyesületi Tag!
Tisztelettel meghívom Önt a Keresztszülõk a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület (KEMCSE) 2008 évi rendes
közgyûlésére, amelynek
Idõpontja:
Helyszíne:
Cím:

2008. november 8. (szombat) 16.00 óra
Háló Központ
V. ker. Ferenciek tere 7-8. III. lph. II. em. 9.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyûlést azonos helyszínen és napirenddel 2008. november 8-án tartjuk
16.30 órai kezdettel. A megismételt közgyûlés -az Alapszabály értelmében- már a megjelentek számától függetlenül
határozatképes.
Az Alapszabály értelmében szavazati joga csak az érvényes tagsági viszonnyal rendelkezõ tagoknak van (belépési
nyilatkozat leadása, illetve a belépési díj és a 2008 évi tagdíj befizetése). Tagdíjat befizetni a KEMCSE bankszámlájára
átutalással, befizetéssel, illetve a klubdélutánokon készpénzben lehet.
Számítunk megjelenésére!
Tisztelettel: Hegedûs Dóra s.k. - elnök

Szervezet
Moldvai
Csángómagyarok
Szövetsége
(MCSMSZ)

Terület

Telefon

A Kárpátok keleti oldalán
élõ magyarok
érdekképviseleti szervezete
+40/234/543-886
Keresztszülõ program

E-mail

Honlap

Bankszámlaszám

www.csango.ro

Romániában:
RO57RZBR0000060006776563 (RON)
RO67RZBR0000060006776577 (EUR)
RO39RZBR0000060006776596 (USD)

kontakt@csango.ro
keresztapa@csango.ro

solomon_maria@csango.ro
Szociális program
Az oktatási program
Magyarországon:
A Moldva
www.csango.eu
ammoa@csango.ro
magyarországi támogatási +36/20/5647055
11742173-20154778-00000000 (HUF)
Magyar Oktatásért rendszerének szervezõje
Alapítvány
AZ AMMOA közhasznú alapítvány, így jogosult adókedvezmény igénybevételére szolgáló adóigazolást kiállítani, valamint az
(AMMOA)
SZJA-ból a civil szervezetek részére felajánlható 1% fogadására. Az alapítvány adószáma: 18710209-1-13

Keresztszülõk
A keresztszülõk közössége +36/ 1/ 200-3369
a Moldvai
Csángómagyarokért
Egyesület (KEMCSE) Keresztszülõ program
+36/20/5647055

Faluturizmus,
üdülés
Csángóföldön

www.csango.ro

Lészped

+40/740016123

info@keresztszulok.hu
ammoa@csango.ro
mattilat@yahoo.com
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Magyarországon:
12011265-00160103-00100008 (HUF)
(Csak egyesületi tagdíj befizetésére!
Adóigazolást kiadni nem tudunk.)

www.csango.ro/hu_turizmus.htm

www.keresztszulok.hu
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